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Paulo de Carvalho Tófani *•

Sócio da ABEN
Avenida Torino, 255 - Bandeirantes
31.310 - Belo Horizonte - MG

Resumo

A análise termo-hidráulica por subcanais de feixes de varetas combustí-
veis nucleares é baseada na adoção de valores de temperaturas médias
de fluido, em cada subcanal. No entanto, o desenvolvimento de correia^
ções dos coeficientes de mistura e os procedimentos de qualificação de
códigos de cálculo são, por vezes na literatura, baseados na hipótese
de identidade entre os valores de temperaturas médias de fluido nos sub_
canais e temperaturas locais, nos respectivos baricentros. Neste traba-
lho é proposta uma sistemática de correlação entre temperaturas médias
• nos *baricentros•dos subcanais, com base em modelos anteriormente for-
mulados pelo autor, aplicada a conjunto de resultados experimentais, ot>
tidos com feixe de nove tubos aquecidos.

Abstract

lhe subchannel method used in nuclear fuel bundle thermal-hydraulic
analysis lies in the statement that subchannel fluid temperatures are
taken at mixed mean values. However, the development of mixing correla-
tions and code assessment procedures are, sometimes in the literature,
based upon the assumption of identity between lumped and local ('sub -
channel centroid) temperature values. The present' paper is. concerned
rfith the presentation of an approach for correlating lumped to cen-
troid subchannel temperatures, based upon previously formulated models
»y the author, applied to a nine heated tube bundle experimental data
let.
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t. INTRODUÇÃO

Na análise por subcanais de feixes combustíveis nucleares,
valores médios das grandezas termo-bidráulicas são considerados
em cada subcanal, quahtificando-se as influencias mútuas com cor-
relações de coeficientes de mistura. Em trabalhos de .formulação
de correlações e qualificação de códigos de análise, admite-se,
com freqüência, igualdade entre temperaturas de fluido médias nos
subcanais c locais nos respectivos baricentros. É objetivo desta
contribuição, apresentar método de avaliação e correlações que
permitem comparar, em caso específico, esses valores de temperatii
ra.

2. DADOS BÁSICOS

Os resultados da aplicação de dois processos de abordagem, re_
ferentes a distribuições de temperatura de fluido [1] e de ental~
pia entre subcanais [2], constituem a bate da. sistemática e corre
lações propostas.

Esses métodos foram desenvolvidos a partir de resultados ob_
tidos com feixe de nove tubos, cujo quarto de simetria da seção
transversal ê mostrado na Figura, com três tipos de subcanais i,
j e k e seus respectivos baricentros 1, 4 e 7, e de tubos a, b e
c, submetidos a fluxos de calor com fatores de forma (fluxo no tu
bo/fluxo médio no feixe) fa, fo.e fc, respectivamente. Os tubos
de 1.520 mm de comprimento e 11,10 mm de diâmetro são dispostos
com fendas entre tubos de 4,74 mm e fendas entre tubos e invólu-
cro <!e 3,41 mm. 0 escoamento de Refrigerante-12 líquido processa-
-se com Número de Pranotl 3 e Número de Reynolds entre 104 e 105.
A temperatura de fluido â entrada do feixe é de cerca de 10°C e â
saída variada até 409C, mantida a pressão de operação de, aproxi-
madamente, 2,5 MPa.

Na Tabela são apresentados fatores de forma de fluxo impôs -
tos e os decorrentes valores de equilíbrio das temperaturas norn>a_
lizadas locais (nos baricentros) e médias de fluido nos subcanais,
parâmetros

rnr

a T,*q respectivamente:
T -Tn e
T -Tr e AT

(D

VTe
VTe AT

onde as temperaturas (T) se referem
a n»1, 4 ou 7; r»4; m«i, j ou k; q»j
e ã entrada do canal ( e ) .

SUBCANAIS E BARICENTROS

(2)



TABELA - VALORES NUMÉRICOS BÁSICOS

FATORES DE FORMA

TIPO

UX

Cl

DO

Dl

fa

1,00

0,84

1,35

1.11

1,00

1,09

0,90

0,96

1,00

1,26

o

0,74

TEMPERATURAS NORMALIZADAS

T14

1,07

0,98

1,22

1,13

T74

1,03

1,12

0,82

0,97

T*?

1,01

0,93

1.15

1,06

T*~Tki

1,03

1,12

0,82

0,97

3. CORRELAÇÕES ENTRE TEMPERATURAS

Os dados apresentados permitem estabelecer correlações como

C14

*•»

(3)

(4)

Os balanços de energia e massa levam a relação entre acrésc^
•os de temperaturas médias no feixe e nos subcanais, sendo 6m a
fração da vazão de massa total, fluindo à saída do conjunto de sub
canais tipo m, dada por: . ~~

AT - £ 6 AT (5)

Das equações anteriores, chega-se a correlações entre tempe-
raturas médias e locais nos baricentros dos subcuiais, tais como:

p T

Tj p

p

onde,

P -

(6)

(7)

(8)

(9)

tendo,

* AT
T* a-
n AT

(10)



4. GRADIENTES DE TEMPERATURA

Os coeficientes de mistura entre subcanais, são relacionados
aos gradientes de temperaturas médias, quais sejam:

e i j " Ti"Tj • p < s T r V + p(»-8>T
e c i o

6jk " VTk " P ( W (t2)

diferentes, por conseguinte, dos gradientes de temperaturas nos
baricentros dos subcanais, respectivamente, iguais a:

VT4

5. AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DAS DEPENDÊNCIAS

(14)

A metodologia proposta, aplicada às condições experimentais de
referência, leva a resultados numéricos que se seguem. As correlações
entre os parâmetros adimensionais são retas com coeficientes angu-
lares g-0,94, no conjunto ij-14, e 1,00, no conjunto kj-74, inde-
pendentes da forma transversal de fluxo. As correlações entre tem-
peraturas médias e nos baricentros dependem, além desses coefici -
entes, da forma de fluxo (através da grandeza T£) e da distribui-
ção de vazão de massa entre subcanais (grandeza ó m), representadas
pela constante p. As razões entre os gradientes de temperaturas mé_
dias e uos baricentros, 0£j/0|4 e 6kj/&47» variam de 0,2 a 5 e dê*
0,9 a 1,2, respectivamente.

6. CONCLUSÕES

A apresentação de uma sistemática de análise da relação en-
tre temperaturas médias e nos baricentros de subcanais de feixe, em
basada em conceitos propostos de temperaturas normalizadas de fluT
do, é o principal resultado deste trabalho. São estabelecidas cor-
relações entre valores de equilíbrio de temperaturas normalizadas
médias e nos baricentros de subcanuis, parâmetros adimensionais Tjjq*
• TjJJjf, respectivamente, das quais derivam as correlações entre tem
peraturas médias e nor. baricentros dos subcanais e entre gradien ~
tes de temperaturas correspondentes. Essa sistemática é aplicada a
resultados experimentais obtidos em maquete de feixe combustível pe_
Io autor, sua extensão devendo ser objeto de trabalho futuro. "~
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